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BEKNOPTE MOTIVERING

Efficiënte en veilige betalingssystemen zijn van cruciaal belang voor de goede werking van de 
interne markt en het verrichten van economische transacties. In dit verband is de 
totstandbrenging van een interne markt voor betalingsdiensten in euro (de eengemaakte 
eurobetalingsruimte of SEPA) van grote betekenis en moet daarom aan toezicht worden 
onderworpen. Op 28 januari 2008 is de SEPA-overmaking (SEPA Credit Transfer, SCT) 
gelanceerd. Met de lancering van de SEPA-automatische afschrijving (SEPA Direct Debit, 
SDD) is een tweede grote stap gezet op de weg naar de totstandkoming van de SEPA via 
Uniebrede regelingen. De SEPA zal na zijn volledige invoering aanzienlijke besparingen en 
voordelen voor de Europese economie in ruimere zin opleveren. 

Elektronische betalingsinstrumenten in de Europese Unie hebben echter de binnenlandse 
betalingen nog lang niet vervangen. Het is zeer de vraag of het nodig is de huidige Europese 
betalingssystemen aan de internationale procedure met IBAN en BIC aan te passen en zo te 
normaliseren. Maar omdat de migratie momenteel traag verloopt, wordt door alle groepen 
belanghebbenden wel steeds meer erkend dat een wettelijk bindende einddatum nodig kan 
zijn om het project tot een succesvol einde te brengen. Daarom moeten er migratietermijnen 
voor automatische afschrijvingen en overmakingen in euro worden vastgesteld om een 
volledige integratie van de betalingsmarkt te realiseren. Daarbij moet de gebruikers en 
aanbieders van betalingsdiensten voldoende tijd worden gegund om zich aan de technische 
vereisten aan te passen, zodat zij de gestelde termijnen in acht kunnen nemen. De einddata 
moeten zodanig worden vastgesteld dat er genoeg tijd is om de uitvoering af te ronden. Een 
termijn van 36 maanden voor overmakingen en 48 maanden voor automatische 
afschrijvingen, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de verordening, wordt adequaat 
geacht.

De SEPA-migratie zal gevolgen hebben voor de gebruikers, waaronder ook burgers en kleine 
en middelgrote ondernemingen, tijdens de overschakeling van het huidige systeem op een 
gemeenschappelijke, voor de hele Unie geldende nummering van bankrekeningen op basis 
van het IBAN en de BIC. Daarbij mag met name de rol van de consument niet worden 
onderschat. Het is van groot belang dat de overgang door de banksector wordt gefaciliteerd. 
De banken moeten ertoe worden verplicht speciale uitgebreide voorlichtingscampagnes te 
voeren om het publiek van de veranderingen op de hoogte te brengen en met name 
duidelijkheid te geven over de samenstelling van het IBAN en de BIC. Verder moeten de 
banken een transparant informatiebeleid in hun betrekkingen met de klanten garanderen. Deze 
verplichtingen worden als een essentiële voorwaarde gezien voor een soepele en goede 
totstandbrenging van een veilig Uniebreed betalingssysteem met aanvaarding van de 
veranderingen door de Europese burgers.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Technische normalisering is een 
hoeksteen voor de integratie van netwerken 
zoals de markt voor betalingen in de EU. 
Vanaf een bepaalde datum moet het 
toepassen van door internationale of 
Europese normalisatie-instellingen 
ontwikkelde normen voor alle relevante 
transacties verplicht zijn. In de context van 
betalingen zijn dit het IBAN, de BIC en 
een norm voor berichten betreffende 
financiële diensten (ISO 20022 XML). Om 
volledige interoperabiliteit in de hele EU te 
bereiken, is het daarom noodzakelijk dat 
alle betalingsdienstaanbieders deze normen 
toepassen. In het bijzonder moet de 
verplichte gebruikmaking van het IBAN en 
de BIC indien nodig via uitvoerige 
communicatie en stimulerende maatregelen 
in de lidstaten worden bevorderd, zodat 
wordt bijgedragen aan een vlotte en 
gemakkelijke overgang naar pan-Europese 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen, met name voor 
consumenten.

(11) Technische normalisering is een 
hoeksteen voor de integratie van netwerken 
zoals de markt voor betalingen in de EU. 
Vanaf een bepaalde datum moet het 
toepassen van door internationale of 
Europese normalisatie-instellingen 
ontwikkelde normen voor alle relevante 
transacties verplicht zijn. In de context van 
betalingen zijn dit het IBAN, de BIC en 
een norm voor berichten betreffende 
financiële diensten (ISO 20022 XML). Om 
volledige interoperabiliteit in de hele EU te 
bereiken, is het daarom noodzakelijk dat 
alle betalingsdienstaanbieders deze normen 
toepassen. In het bijzonder moet de 
verplichte gebruikmaking van het IBAN en 
de BIC via uitvoerige communicatie en 
stimulerende maatregelen in de lidstaten 
worden bevorderd, zodat de consumenten 
tijdig en adequaat worden voorbereid op 
de overgang naar pan-Europese 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen. Met name de banken 
dienen die overgang te vergemakkelijken 
door middel van speciale uitgebreide 
voorlichtingscampagnes om het publiek te 
informeren en via een transparant 
informatiebeleid in hun betrekkingen met 
de klanten. Een adequaat en breed 
opgezet voorlichtingsbeleid is met het oog 
op de acceptatie noodzakelijk, met name 
gezien de ingrijpende veranderingen voor 
de consumenten.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is passend uiterste termijnen vast 
te stellen waarbinnen alle overmakingen en 
automatische afschrijvingen aan deze 
technische vereisten moeten voldoen, en 
daarbij de markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie.

(12) Het is passend uiterste termijnen vast 
te stellen waarbinnen alle overmakingen en 
automatische afschrijvingen aan deze 
technische vereisten moeten voldoen, en 
daarbij de markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie. De gebruikers 
en aanbieders van betalingsdiensten dient 
voldoende tijd te worden gegund om zich 
aan deze technische vereisten aan te 
passen, zodat zij de gestelde termijnen in 
acht kunnen nemen. Ten aanzien van 
nationale betalingstransacties dienen de 
betalingsdienstaanbieders hun 
particuliere klanten de nodige technische 
diensten aan te bieden om een soepele en 
veilige overgang naar de in deze 
verordening vastgestelde technische 
vereisten te garanderen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In sommige lidstaten bestaan er 
bepaalde betalingsinstrumenten die 
overmakingen of automatische 
afschrijvingen zijn, maar die vaak om 
historische of wettelijke redenen zeer 
specifieke functies hebben. Het 
transactievolume van dergelijke 
producten is doorgaans marginaal; zij 
kunnen dan ook onder de nicheproducten 
worden gerekend. Een overgangsperiode 
voor dergelijke nicheproducten die lang 

(16) In sommige lidstaten bestaan er 
bepaalde betalingsinstrumenten die 
overmakingen of automatische 
afschrijvingen zijn, maar die vaak om 
historische of wettelijke redenen zeer 
specifieke functies hebben. Een 
overgangsperiode voor dergelijke 
nicheproducten die lang genoeg is om de 
gevolgen van de migratie voor de 
gebruikers van betalingsdiensten zo 
beperkt mogelijk te houden, zou de beide 
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genoeg is om de gevolgen van de migratie 
voor de gebruikers van betalingsdiensten 
zo beperkt mogelijk te houden, zou de 
beide zijden van de markt moeten helpen 
zich eerst te richten op de migratie van het 
gros van de overmakingen en automatische 
afschrijvingen, waardoor de meeste 
potentiële voordelen van een geïntegreerde 
markt voor betalingen in de Unie vroeger 
kunnen worden benut.

zijden van de markt moeten helpen zich 
eerst te richten op de migratie van het gros 
van de overmakingen en automatische 
afschrijvingen, waardoor de meeste 
potentiële voordelen van een geïntegreerde 
markt voor betalingen in de Unie vroeger 
kunnen worden benut.

Or. en

Motivering

De meeste van deze producten kunnen worden aangemerkt als nicheproducten, maar niet alle. 
In sommige lidstaten bestaan specifieke instrumenten voor automatische afschrijving die erg 
gelijken op betaalkaarttransacties en een vrij substantieel transactievolume 
vertegenwoordigen. In beide gevallen is er behoefte aan een overgangsperiode.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor de praktische werking van de 
interne markt voor betalingen is het van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat 
betalers zoals ondernemingen of overheden 
overmakingen kunnen uitvoeren op 
betaalrekeningen die door begunstigden 
worden aangehouden bij 
betalingsdienstaanbieders die in andere 
lidstaten gevestigd zijn en die 
overeenkomstig deze verordening 
bereikbaar zijn.

(17) Voor de praktische werking van de 
interne markt voor betalingen is het van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat 
betalers zoals consumenten, 
ondernemingen of overheden 
overmakingen kunnen uitvoeren op 
betaalrekeningen die door begunstigden 
worden aangehouden bij 
betalingsdienstaanbieders die in andere 
lidstaten gevestigd zijn en die 
overeenkomstig deze verordening 
bereikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige bevoegdheden krijgen om hun 
controletaken uit te voeren en alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat betalingsdienstaanbieders aan deze 
verordening voldoen.

(18) De bevoegde autoriteiten moeten de 
nodige bevoegdheden krijgen om hun 
controletaken uit te voeren en alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat betalingsdienstaanbieders aan deze 
verordening voldoen en de gebruikers van 
betalingsdiensten, met name 
consumenten, de nodige technische 
diensten aanbieden om de overgang naar 
de in deze verordening vastgestelde 
technische vereisten te bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) betalingstransacties die verwerkt en 
afgewikkeld worden via betalingssystemen 
voor grote bedragen waarbij zowel de 
oorspronkelijke initiator als de 
uiteindelijke begunstigde van de betaling 
een betalingsdienstaanbieder is;

(b) betalingstransacties die verwerkt en 
afgewikkeld worden via betalingssystemen 
voor grote bedragen;

Or. en

Motivering

SEPA heeft betrekking op standaardbetalingen en moet niet worden uitgebreid met 
(consumenten)transacties die via betalingssystemen voor grote bedragen lopen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Essentiële technische vereisten voor 

overmakings- en automatische-
afschrijvingstransacties

1. De betalingsdienstaanbieders voeren 
overmakings- en automatische-
afschrijvingstransacties uit 
overeenkomstig de volgende 
voorschriften:
a) de betalingsdienstaanbieder en –
gebruiker gebruiken het IBAN voor de 
identificatie van betaalrekeningen, 
ongeacht of zowel de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
als de betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde of de enige bij de 
betalingstransactie betrokken 
betalingsdienstaanbieder in dezelfde 
lidstaat gevestigd is, dan wel of een van de 
betalingsdienstaanbieders in een andere 
lidstaat gevestigd is;
b) de betalingsdienstaanbieder gebruikt 
op de ISO 20022 XML-norm of de 
opvolger hiervan gebaseerde 
berichtenformaten wanneer hij 
betalingstransacties naar een andere 
betalingsdienstaanbieder of een 
betalingssysteem verstuurt;
c) als een betalingsdienstgebruiker 
individuele geldovermakingen initieert of 
ontvangt die worden verzonden via een 
process-to-process-dialoog of een 
gebundeld batchbestand, worden op de 
ISO 20022 XML-norm of de opvolger 
hiervan gebaseerde berichtenformaten 
gebruikt;
d) betalingsdienstaanbieders accepteren 
uiterlijk op de in artikel 5 voor de 
betalingsdienst in kwestie genoemde 
datum de ontvangst van initiëringen van 
de betalingsdienstgebruiker in het in punt 
c) bedoelde formaat, als de 
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betalingsdienstgebruiker hierom verzoekt;
e) de betalingsdienstaanbieders zenden 
uiterlijk op ...* informatie over 
betalingstransacties toe aan de 
betalingsdienstgebruiker of stellen deze 
beschikbaar in het in punt c) bedoelde 
formaat, als de betalingsdienstgebruiker 
hierom verzoekt.
2. Naast de voorschriften in lid 1 gelden 
voor automatische-
afschrijvingstransacties de volgende 
voorschriften:
a) slechts eenmaal vóór de eerste 
automatische-afschrijvingstransactie deelt 
een betaler zijn of haar IBAN en, in 
voorkomend geval, de BIC van zijn of 
haar betalingsdienstaanbieder aan zijn 
begunstigde mee;
b) bij de eerste automatische-
afschrijvingstransactie, eenmalige 
automatische-afschrijvingstransacties en 
bij elke daaropvolgende automatische-
afschrijvingstransactie stuurt de 
begunstigde de informatie over het 
mandaat naar zijn of haar 
betalingsdienstaanbieder en de 
betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde stuurt bij elke automatische-
afschrijvingstransactie deze informatie 
over het mandaat naar de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler;
c) een betaler kan 
i) zijn of haar betalingsdienstaanbieder 
opdracht geven de inning van een 
automatische afschrijving tot een bepaald 
bedrag of een bepaalde periodiciteit, of 
beide, te beperken; of
ii) zijn of haar betalingsdienstaanbieder 
opdracht geven alle automatische 
afschrijvingen vanaf de rekening van de 
betaler te blokkeren of automatische 
afschrijvingen afkomstig van een of meer 
gespecificeerde begunstigden te blokkeren 
en alleen automatische afschrijvingen 
afkomstig van een of meer gespecificeerde 
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begunstigden toe te staan;
d) uitsluiting van het recht op 
terugbetaling is alleen mogelijk als op het 
betalingsmandaat vermeld staan:
i) het precieze bedrag van de 
betalingstransactie en de mogelijke 
periodiciteit; en
ii) de duidelijke instemming van de 
betaler met de uitsluiting van het recht op 
terugbetaling;
e) als onverminderd het in punt d) 
bepaalde het recht op terugbetaling is 
uitgesloten, controleert de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
elke automatische-afschrijvingstransactie 
en gaat na of het bedrag van de verzochte 
automatische-afschrijvingstransactie 
gelijk is aan het in het mandaat 
overeengekomen bedrag, alvorens de 
rekening van de betaler op basis van de 
informatie over het mandaat te debiteren;
f) zowel aan de begunstigde als aan de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
moet instemming worden verleend (direct 
of indirect via de begunstigde) en de 
mandaten worden, samen met latere 
wijzigingen en/of annulering, door de 
begunstigde of door een derde partij 
namens de begunstigde bewaard; de 
procedure voor de verlening van deze 
instemming voor een automatische 
afschrijving wordt overeengekomen 
tussen de betaler en diens 
betalingsdienstaanbieder.
3. Naast de voorschriften in lid 1 geldt 
voor overmakingstransacties dat een 
begunstigde die overmakingen aanvaardt, 
telkens wanneer om een overmaking 
wordt verzocht, zijn IBAN en de BIC van 
zijn betalingsdienstaanbieder aan zijn 
betaler meedeelt.
4. Naast de leden 1, 2 en 3 van dit artikel 
gelden voor overmakings- en 
automatische-afschrijvingstransacties 
extra technische voorschriften in de 
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bijlage. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend overeenkomstig 
artikel 12 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de bijlage te wijzigen 
teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang en de 
ontwikkelingen op de markt.
Als, in het geval van onmiddellijk gevaar 
voor de stabiliteit en de behoorlijke 
werking van betalingssystemen, 
dwingende urgente redenen hierom 
vragen, is de in artikel 15 bedoelde 
procedure van toepassing op gedelegeerde 
handelingen die op grond van artikel zijn 
vastgesteld.
* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vereisten voor overmakings- en 
automatische-afschrijvingstransacties

Migratietermijnen voor overmakings- en 
automatische-afschrijvingstransacties

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [voeg de concrete datum in 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] worden overmakingen 

1. Uiterlijk op ...* worden overmakingen 
uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 4 
bis, leden 1 en 3, en de punten 1 en 2 van 
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uitgevoerd overeenkomstig de in de punten 
1 en 2 van de bijlage genoemde technische 
vereisten.

de bijlage genoemde technische vereisten.

* PB datum invoegen: 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Eén migratietermijn voor overmakingen en automatische overschrijvingen maakt de zaken 
duidelijker en eenvoudiger.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op [voeg de concrete datum in 
24 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] worden automatische 
afschrijvingen uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 6 en de in de punten 1 en 3 van de 
bijlage genoemde technische vereisten.

2. Uiterlijk op ...* worden automatische 
afschrijvingen uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 6 en de in artikel 4 bis, leden 1 en 
2, en de punten 1 en 3 van de bijlage 
genoemde vereisten.

* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als de betaler een begunstigde vóór 
de in lid 2 bedoelde of uit lid 3 
voortvloeiende datum toestemming heeft 
verleend tot het innen van terugkerende 
automatische afschrijvingen, dan wordt 
die toestemming geacht in te houden dat 
de betaler ermee instemt dat zijn of haar 
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betalingsdienstaanbieder de door die 
begunstigde geïnde automatische 
afschrijvingen uitvoert.

Or. en

Motivering

In de SEPA-voorschriften staat hoe de migratie van bestaande mandaten zou kunnen 
verlopen. Dit beperkt zich evenwel tot "procedures op nationaal niveau" en zou 
grensoverschrijdend gebruik van bestaande mandaten voorkomen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Aan de betaler mogen geen kosten 
in rekening worden gebracht voor R-
transacties die een gevolg zijn van 
onvoldoende saldo op de rekeningen van 
de betaler, totdat de automatische 
afschrijving verschuldigd is.

Or. en

Motivering

De betaler mag alleen worden verplicht tot het betalen van MIF's als een R-transactie het 
gevolg is van onvoldoende saldo op zijn rekening op het moment dat de automatische 
afschrijving verschuldigd is. Voor alle andere R-transacties is de oorzaak waarschijnlijk niet 
bij de betaler gelegen. Voorkomen moet worden dat andere partijen de kosten van R-
transacties die niet door de betaler zijn veroorzaakt, aan de betaler doorberekenen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) De begunstigde, de 
betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde of de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
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mag kosten voor R-transacties alleen aan 
de betaler doorberekenen, als de betaler 
verantwoordelijk is voor het mislukken 
van die transacties.

Or. en

Motivering

Zie voorgaand amendement.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De vergoedingen mogen niet groter zijn 
dan de werkelijke kosten voor het 
afwikkelen van een R-transactie door de 
meest kostenefficiënte vergelijkbare
betalingsdienstaanbieder die een inzake
transactievolume en aard van diensten 
representatieve partij is bij de 
multilaterale regeling.

(c) De vergoedingen mogen niet groter zijn 
dan de werkelijke kosten voor het 
afwikkelen van een R-transactie door de 
aan de multilaterale regeling 
deelnemende betalingsdienstaanbieder die 
qua transactievolume en aard van diensten 
het meest kostenefficiënt is.

Or. en

Motivering

Eén enkel referentiepunt is geen goede zaak omdat de verwerkingskosten per 
betalingsdienstaanbieder en lidstaat verschillen. Daarom wordt de meest kostenefficiënte 
deelnemende betalingsdienstaanbieder als referentiepunt gebruikt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie houdt toezicht op de 
in lid 2 bedoelde vergoedingen voor R-
transacties in alle lidstaten. Zij zorgt 
ervoor dat de vergoedingen voor R-
transacties in de lidstaten gaandeweg 
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convergeren en dat deze vergoedingen 
niet zozeer tussen de lidstaten variëren dat 
er geen gelijk speelveld is.

Or. en

Motivering

De vergoedingen voor R-transacties moeten gaandeweg toegroeien naar de werkelijke 
verwerkingkosten van de meest efficiënte betalingsdienstaanbieder. In de tussentijd moet de 
Commissie in het oog houden of de verschillen in R-transactievergoedingen tussen de 
lidstaten geen gevaar vormen voor het gelijke speelveld voor grensoverschrijdende 
transacties.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Informatieverplichtingen

1. Om ervoor te zorgen dat de burgers van 
de Unie de normalisatie van transacties 
en het verplichte gebruik van het IBAN en 
de BIC aanvaarden, voeren de lidstaten 
en de banken specifieke en uitgebreide 
voorlichtingscampagnes uit om het 
publiek bewust te maken van de gevolgen 
voor nationale en internationale 
transacties en deze adequaat uit te leggen.
2. De banken vergemakkelijken de 
overgang voor hun klanten door middel 
van een transparant informatiebeleid in 
de betrekkingen met de klanten, met name 
ten aanzien van het verplichte gebruik 
van het IBAN en de BIC.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 4, wordt aan de Commissie 
voor onbepaalde tijd verleend. Als 
dwingende urgente redenen hierom 
vragen, is artikel 15 van toepassing.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen zoals bedoeld in 
artikel 4 bis, lid 4, en artikel 5, lid 4, wordt 
voor onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend. 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het nieuwe artikel 4 bis.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 5, lid 4, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

1. De in artikel 4 bis, lid 4, en artikel 5, lid 
4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
de Raad worden ingetrokken.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het nieuwe artikel 4 bis.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [voeg de concrete datum in 
drie jaar na de inwerkingtreding] legt de 

Uiterlijk op ...* legt de Commissie het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
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Commissie het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en de Europese Centrale Bank een 
verslag voor over de toepassing van deze 
verordening, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel.

Economisch en Sociaal Comité en de 
Europese Centrale Bank een verslag voor 
over de toepassing van deze verordening, 
in voorkomend geval vergezeld van een 
voorstel.

* PB datum invoegen: 5 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn voor automatische afschrijvingen bedraagt vier jaar vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening (artikel 5, lid 2); het verslag over de toepassing volgt 
een jaar later.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Tijdens de migratieperiode bieden de 
betalingsdienstaanbieders hun 
particuliere klanten tot de in artikel 5 
vermelde datum voor nationale 
betalingstransacties de nodige technische
diensten aan om hen in staat te stellen een 
BBAN op technische veilige wijze om te 
zetten in het overeenkomstige IBAN.

Or. en

Motivering

De betalingsdienstaanbieders moeten de nodige technische ondersteuning aanbieden om de 
consumenten een soepele en veilige overgang naar het IBAN en de BIC te garanderen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat is gevestigd welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet uiterlijk op 
[voeg de concrete maand van de datum in 
4 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] aan de vereisten van artikel 4 
en de punten 1 en 2 van de bijlage voor in 
euro luidende overmakingen en aan de 
vereisten van de artikel 4 en de punten 1 en 
3 van de bijlage voor in euro luidende 
automatische-afschrijvingstransacties. 
Indien echter vóór [voeg de concrete datum 
in drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening] de euro als nationale 
valuta van een dergelijke lidstaat wordt 
ingevoerd, voldoet de in die lidstaat 
gevestigde betalingsdienstaanbieder binnen 
een jaar na de datum waarop de 
betreffende lidstaat tot het eurogebied is 
toegetreden, aan deze vereisten.

2. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat is gevestigd welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet uiterlijk op 
...* aan de vereisten van artikel 4 en de 
punten 1 en 2 van de bijlage voor in euro 
luidende overmakingen en aan de vereisten 
van artikel 4 en de punten 1 en 3 van de 
bijlage voor in euro luidende automatische-
afschrijvingstransacties. Indien echter vóór 
[voeg de concrete datum in drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] de 
euro als nationale valuta van een dergelijke 
lidstaat wordt ingevoerd, voldoet de in die 
lidstaat gevestigde 
betalingsdienstaanbieder binnen twee jaar
na de datum waarop de betreffende lidstaat 
tot het eurogebied is toegetreden, aan deze 
vereisten.

* PB datum invoegen: 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – punt 1
Verordening (EG) nr. 924/2009
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In artikel 6 "vóór 1 november 2012" 
vervangen door: "vóór [voeg de concrete 
datum in 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]".

1. In artikel 6 "vóór 1 november 2012" 
vervangen door: "vóór …*".

* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan het voorgestelde artikel 5, lid 2.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 924/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) iiin lid 1 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór [voeg de concrete 
datum in 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]".

a) in lid 1 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór …*".

* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 924/2009
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 2 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór [voeg de concrete 
datum in 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]".

b) in lid 2 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór …*".

* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 924/2009
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in lid 3 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór [voeg de concrete 
datum in 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening]".

c) in lid 3 wordt "vóór 1 november 2012" 
vervangen door "vóór …*".

* PB datum invoegen: 48 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1– inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De volgende technische vereisten zijn
van toepassing op zowel overmakings- als 
automatische-afschrijvingstransacties.

(1) Naast de in artikel 4 bis vermelde 
essentiële technische vereisten zijn de 
volgende technische vereisten van 
toepassing op zowel overmakings- als 
automatische-afschrijvingstransacties.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1– letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De betalingsdienstaanbieder en –
gebruiker gebruikt het IBAN voor de 
identificatie van betaalrekeningen 
ongeacht of zowel de 

Schrappen
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betalingsdienstaanbieder van de betaler 
als de betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde, of de enige bij de 
betalingstransactie betrokken 
betalingsdienstaanbieder in dezelfde 
lidstaat gevestigd is, dan wel of een van de 
betalingsdienstaanbieders in een andere 
lidstaat gevestigd is.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De betalingsdienstaanbieder gebruikt 
op de ISO 20022 XML-norm gebaseerde 
berichtenformaten wanneer hij 
betalingstransacties naar een andere 
betalingsdienstaanbieder of een 
betalingssysteem verstuurt.

Schrappen

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1– letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Wanneer een betalingsdienstgebruiker 
individuele geldovermakingen initieert of 
ontvangt die gebundeld zijn met het oog 
op het versturen ervan, worden op de ISO 
20022 XML-norm gebaseerde 
berichtenformaten gebruikt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 2– letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een begunstigde die overmakingen 
aanvaardt, deelt telkens wanneer om een 
overmaking wordt verzocht, zijn IBAN en 
de BIC van zijn betalingsdienstaanbieder 
aan zijn betaler mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1– letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de naam van de betaler en/of het IBAN 
van de rekening van de betaler;

(i) de naam van de betaler;

Or. en

Motivering

In sommige Europese landen wordt het bankrekeningnummer als een bijzonder gevoelig 
persoonlijk gegeven beschouwd en mag slechts beperkt aan derden worden doorgegeven. 
Gelet op het frauderisico mag het IBAN van de rekening van de betaler nooit automatisch en 
zonder toestemming van de betaler aan de begunstigde worden meegedeeld.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Slechts eenmaal vóór de eerste 
automatische-afschrijvingstransactie deelt 
een betaler zijn IBAN en, in voorkomend 
geval, de BIC van zijn 
betalingsdienstaanbieder aan zijn 

Schrappen
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begunstigde mee.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Bij de eerste automatische-
afschrijvingstransactie, eenmalige 
automatische-afschrijvingstransacties en 
bij elke daaropvolgende automatische-
afschrijvingstransactie stuurt de 
begunstigde de informatie over het 
mandaat naar zijn of haar 
betalingsdienstaanbieder. De 
betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde stuurt bij elke automatische-
afschrijvingstransactie dergelijke 
informatie over het mandaat naar de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler.

Schrappen

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Een betaler beschikt over de 
mogelijkheid om zijn of haar 
betalingsdienstaanbieder de opdracht te 
geven de inning van een automatische 
afschrijving tot een bepaald bedrag of een 
bepaalde periodiciteit, of beide, te 
beperken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Als de overeenkomst tussen de betaler 
en de begunstigde het recht op 
terugbetaling uitsluit, controleert de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
op verzoek van de betaler of het bedrag 
van de verzochte automatische-
afschrijvingstransactie gelijk is aan het in 
het mandaat overeengekomen bedrag, 
alvorens de rekening van de betaler op 
basis van de informatie over het mandaat 
te debiteren.

Schrappen

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) De betaler heeft de optie zijn of haar 
betalingsdienstaanbieder de opdracht te 
geven automatische afschrijvingen vanaf 
de rekening van de betaler te blokkeren of 
automatische afschrijvingen vanwege een 
of meer gespecificeerde begunstigden te 
blokkeren of automatische afschrijvingen 
alleen vanwege een of meer 
gespecificeerde begunstigden toe te staan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3– letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Zowel aan de begunstigde als aan de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler 
wordt instemming verleend (direct of 
indirect via de begunstigde) en de 
mandaten, samen met de latere 
wijzigingen en/of annulering, worden 
door de begunstigde of door een derde 
partij namens de begunstigde bewaard.

Schrappen

Or. en


